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REGULAMIN – CYBERSEC EXPO  2019 
29-30 października 2019 r.  (zwany dalej „Regulaminem”) 

  
§1. Zasady Ogólne 
 

1. Definicje 
a. „CYBERSEC EXPO 2019” – międzynarodowe targi z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, która odbędą się w dniach 29 i 30 października 2019 r. w 
Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) przy ul. 
plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice 

b. „Organizatorzy”: 

• Stowarzyszenie Instytut Kościuszki, z siedzibą w Krakowie (31-130), 
przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10; 31-130; NIP: PL675-130-29-92, 
wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr 0000145838, reprezentowany przez Izabelę Albrycht – Prezesa 
Zarządu i Jarosława Kożucha – Wiceprezesa Zarządu oraz  

• DFE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-462), przy ul. 
Szarych Szeregów 27/11; 60-462, NIP: PL7811940048, wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  000065801,  reprezentowany 
przez  Piotra Urbańskiego – członka Zarządu 

c.  „Agent Rozliczeniowy” – DFE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
(60-462), przy ul. Szarych Szeregów 27/11; 60-462, NIP: PL7811940048, 
wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr  000065801,  reprezentowany przez  Piotra Urbańskiego – członka Zarządu 
- dostawca systemu rejestracji on-line i Agent Rozliczeniowy opłat za 
CYBERSEC EXPO 2019 dokonywanych za pomocą kart kredytowych Visa, 
Mastercard, systemu BLIK lub szybkiego przelewu, dostępnych za 
pośrednictwem zintegrowanej z Systemem Rejestracji platformy płatniczej – 
Tpay 

d. „Tpay” - - Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał 
zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości  

e.  „System Rejestracji” — aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę 
procesu rejestracji uczestników na CYBERSEC EXPO 2019 będąca 
własnością Agenta Rozliczeniowego. 
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f. „Użytkownik”- każda osoba wykorzystująca system do dokonania rejestracji 
na CYBERSEC EXPO 2019. 

g. „Uczestnik”- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać 
prawa i zaciągać zobowiązania, która za pomocą Systemu prawidłowo 
zarejestrowała się na CYBERSEC EPXO 2019, opłaciła uczestnictwo o którym 
mowa w §3 ust.1 niniejszego Regulaminu oraz otrzymała potwierdzenie 
uczestnictwa w CYBERSEC EXPO 2019 od Organizatorów. 

h. „Konto Bankowe”- konto bankowe Agenta Rozliczeniowego na które wpływać 
będą opłaty za udział w CYBERSEC EXPO 2019 w Santander Bank Polska S.A, 
SWIFT: WBKPPLPP, IBAN: PL27109027050000000143223454 

i. „Zawarcie Umowy”- jest to moment, w którym na koncie bankowym Agenta 
Rozliczeniowego zaksięgowana zostanie wpłata za udział w CYBERSEC 
EXPO 2019. Od tego momentu przyjmuje się, iż Użytkownik zawarł z 
Organizatorami umowę dotyczącą nabycia prawa uczestniczenia w 
CYBERSEC EXPO 2019, której zawarcie zostanie potwierdzone wiadomością 
e-mail. 

j. „Opłata Uczestnictwa”- kwota określona przez Organizatorów zgodnie z §3 
ust. 1 niniejszego Regulaminu, za udział w CYBERSEC EXPO 2019 według 
czasu uiszczenia opłaty oraz wyboru punktów agendy. 

k. „Płatnik”– osoba, dokonująca Opłaty Uczestnictwa. 
l. „CYBERSEC EXPO Party” – uroczyste przyjęcie pod koniec pierwszego dnia 

CYBERSEC EXPO  2019, na które można zakupić bilet przez System 
Rejestracji. 

2. Informacje dodatkowe. 
a. Zakres działania Systemu Rejestracji obejmuje usługę polegającą na 

przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsługę tej 
rejestracji przez Organizatorów i/lub Agenta rozliczeniowego. 

b. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia 
uczestnictwa w CYBERSEC EXPO 2019 i obowiązują wszystkich 
Uczestników. 

c. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz przy rejestracji 
podczas trwania CYBERSEC EXPO 2019 

 
§2. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w CYBERSEC EXPO 2019 
 

1. Nabycie prawa uczestnictwa trwa do wyczerpania puli wolnych miejsc, ale nie dłużej 
niż do: 

a. 24.10.2019 r. dla Uczestników dokonujących opłaty za pomocą przelewu na 
Konto Bankowe Agenta Rozliczeniowego 

b. 25.10.2019 r. dla Uczestników dokonujących opłaty za pomocą kart 
kredytowych Visa, Mastercard, systemu BLIK lub szybkiego przelewu, 
dostępnych za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy 
płatniczej Tpay  

2. Nabycie prawa uczestnictwa w CYBERSEC EXPO 2019 odbywa się on-line. Zakupu 
można dokonać na  stronie https://cybersec-expo-2019.conrego.pl/ oraz na recepcji, 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcybersec-expo-2019.conrego.pl%2F&data=02%7C01%7Cagnieszka.kawa%40ik.org.pl%7Ce34e46f3159244adcf7d08d7306c7715%7C61dcb543c63d45b997ae8fdeb25c08cd%7C0%7C0%7C637031114731040794&sdata=DkPkSLAEuzcY2v%2Bn9TxhRzIcXMz3WdGL3vyNwpPgo90%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcybersec-expo-2019.conrego.pl%2F&data=02%7C01%7Cagnieszka.kawa%40ik.org.pl%7Ce34e46f3159244adcf7d08d7306c7715%7C61dcb543c63d45b997ae8fdeb25c08cd%7C0%7C0%7C637031114731040794&sdata=DkPkSLAEuzcY2v%2Bn9TxhRzIcXMz3WdGL3vyNwpPgo90%3D&reserved=0
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podczas CYBERSEC EXPO, podając dane konieczne do rejestracji i akceptując 
niniejszy regulamin. 

3. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić 
wszystkie pola oznaczone symbolem (*). Za wszelkie skutki powstałe w wyniku 
nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych 
danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 

4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe, 
pod rygorem odmowy udziału w CYBERSEC EXPO 2019. 

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na 
podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem 
rejestracji wraz z fakturą pro forma za uczestnictwo w CYBERSEC EXPO 2019. 

 
§3. Rozliczenia 
 

1. Opłata uczestnictwa wynosi: 

 (wszystkie ceny brutto - zawierają podatek VAT - 23% i mogą  być opłacone w złotych 
polskich – PLN) 

 

   
DZIEŃ 1 i 2 

Early Bird (płatne do 30 
września 2019) 20 PLN 

Late (płatne po 30 września 
2019) 40 PLN 

 

2. Opłata za uczestnictwo w CYBERSEC EXPO Party wynosi 300zł.  

3. Opłata Uczestnictwa za udział w CYBERSEC EXPO 2019 obejmuje: 
a. wstęp  na  obydwa dni CYBERSEC EXPO  
b. ID uczestnika 

4. Opłata Uczestnictwa za udział w CYBERSEC EXPO 2019 nie zawiera opłaty za 
zakwaterowanie i dojazd Uczestników na CYBERSEC EXPO 2019. 

5. Opłata Uczestnictwa za udział w CYBERSEC EXPO 2019 nie zawiera opłaty za 
wejście na inne wydarzenie organizowane w tym samym czasie Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach ani na EXPO Party 

6. Wstęp na CYBERSEC EXPO Party możliwy jest tylko za okazaniem zakupionego 
biletu lub zaproszenia otrzymanego od Organizarów. 

7. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji,  podmiot 
wskazany w zgłoszeniu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agenta Rozliczeniowego 
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wskazanej na fakturze proforma opłaty za CYBERSEC EXPO 2019 (o ile wcześniej nie 
dokonał już opłaty przez Tpay). 

8. Rejestracja, za którą nie została uiszczona opłata w  ciągu 14 dni od momentu rejestracji, 
podlega anulowaniu. 

9. Organizator przewiduje następujące formy rozliczeń: 
a. wpłatę na Konto bankowe Agenta Rozliczeniowego na podstawie faktury pro 

forma przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika, który został 
podany w formularzu rejestracyjnym, 

b. wpłatę poprzez Agenta Rozliczeniowego za pomocą karty kredytowej Visa, 
Mastercard, systemu BLIK lub szybkiego przelewu dostępnych za 
pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej Tpay. 
Płatności obsługiwane są w tym przypadku przez serwis Krajowy Integrator 
Płatności SA za pośrednictwem serwisu internetowego www.tpay.com.  

c. Płatność gotówką lub kartą płatniczą na recepcji podczas CYBERSEC EXPO 
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Tpay.com. W razie 
nieprawidłowości z uiszczeniem zapłaty, należy się kontaktować z Tpay pod adresem 
email: info@tpay.com 

11. Faktura za uczestnictwo w CYBERSEC  2019 zostanie wystawiona Uczestnikowi przez 
Agenta Rozliczeniowego w terminie określonym ustawą oraz przesłana w formie 
elektronicznej (w pliku PDF) na adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia. 

12. Uczestnik jest zobligowany do przesłania drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu 
na adres info@cybersecexpo.eu, jeżeli Opłata uczestnictwa uiszczona została po 
dniu 23.10.2019 r. 

13. Korekt faktur można dokonać w terminie nie późniejszym niż 7 dni po wystawieniu 
faktury. Prośbę o korektę należy wysłać na adres  email: info@cybersecexpo.eu  

14. Nabywając uczestnictwo w CYBERSEC EXPO 2019 na rzecz osoby trzeciej, Płatnik 
potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezbędnych 
oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. 

15. Opłaty uczestnictwa dokonane na rzecz Agenta Rozliczeniowego nie podlegają 
zwrotowi.  

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu CYBERSEC EXPO 2019 
w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy prawa uczestnictwa bez podania 
przyczyny takiej decyzji. 

18. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek urazy Uczestnika oraz jego rzeczy 
osobiste, które mogą być utracone, zniszczone lub ukradzione podczas CYBERSEC 
EXPO 2019 i EXPO Party. 

19. Poprzez zawarcie umowy, Uczestnik akceptuje, że będzie całkowicie odpowiadał za 
jakiekolwiek szkody mające miejsce podczas CYBERSEC EXPO oraz EXPO Party. 

 
§4. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania i opublikowania 
nazwy firmy Uczestnika, jego afiliacji, kraju pochodzenia, na liście uczestników, na 
stronie internetowej i kanałach społecznościach, na co Uczestnik wyraża nieodwołaną 
zgodę, bez ograniczeń w czasie. 

http://www.tpay.com/
http://www.tpay.com/
mailto:info@cybersecexpo.eu
mailto:info@cybersecexpo.eu
mailto:registration@cybersecforum.eu
mailto:registration@cybersecforum.eu
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2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania i 
opublikowania wizerunku Uczestnika w celach informacyjno-promocyjnych 
związanych z CYBERSEC EXPO 2019 na co Uczestnik wyraża nieodwołaną zgodę, 
bez ograniczeń w czasie. 

3. Jakiekolwiek spory, które mogą powstać przy okazji uczestnictwa w CYBERSEC 
EXPO 2019 będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla Agenta 
Rozliczeniowego w Poznaniu w Polsce. 

4. Przed CYBERSEC EXPO 2019 Uczestnik dokona osobistej rejestracji przy stanowisku 
rejestracyjnym, przy wejściu do obiektu. Z powodów bezpieczeństwa, uczestnicy są 
zobligowani do okazania swojego dowodu tożsamości wyznaczonemu członkowi 
obsługi Organizatora. W przypadku odmowy Organizatorzy mają prawo wycofać 
rejestrację i uniemożliwić Uczestnikowi wejście na teren obiektu. 

5. Podczas rejestracji na recepcji CYBERSEC EXPO 2019 Uczestnik otrzymuje 
identyfikator imienny wraz z kodem QR zawierającym jego dane osobowe podane 
podczas rejestracji. W ramach stanowisk wystawienniczych CYBERSEC EXPO 
wystawcy, partnerzy oraz sponsorzy CYBERSEC EXPO posiadają techniczną 
możliwość zeskanowania kodu QR zamieszczonego na ww. identyfikatorze uczestnika. 
Zgoda uczestnika na zeskanowanie kodu QR jest równoznaczna z wyrażeniem zgody 
na przekazanie danych osobowych do określonego wystawcy, partnera lub sponsora 
CYBERSEC EXPO, poprzez zautomatyzowany system. 

6. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmiany i poprawy Regulaminu i warunków 
uczestnictwa w CYBERSEC EXPO 2019, skutecznych wobec Uczestników z chwilą 
przesłania nowych warunków regulaminu na adresy e-mail Uczestników podane 
podczas rejestracji na CYBERSEC EXPO  2019. 

 


